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1. Transport, przechowywanie i aklimatyzacja 

Podłogi  należy przewozić i przechowywać w pozycji leżącej. Przed rozpoczęciem instalacji podłogę należy 

aklimatyzować  w temperaturze pokojowej w zamkniętych opakowaniach przez co najmniej 48 godzin. Foliowe 

opakowania należy otworzyć dopiero, kiedy jesteśmy przygotowani do montażu. Temperatura w trakcie instalacji 

oraz  przed jej rozpoczęciem powinna wynosić nie mniej niż 180 C. 

2. Kontrola 

Przystępując do instalacji, sprawdź panele w świetle dziennym pod względem jakości powierzchni, odcieni, itp. 

Ponadto należy skontrolować czy podłoże i warunki w miejscu montażu odpowiadają specyfikacjom podanym w 

niniejszej instrukcji. Jeżeli kontrola wypadnie niepomyślnie, nie należy instalować kwestionowanych elementów     

i należy skontaktować się z dostawcą. Producent nie uwzględnia reklamacji wynikających z niewłaściwie 

przygotowanego podłoża, wadliwej instalacji czy używania innych niż zalecane produktów do klejenia i pielęgnacji 

podłogi. Dostarczona partia materiału zawsze może różnić się odcieniem od wzorów pokazanych na zdjęciu lub we 

wzorniku ze względu na naturalne materiały użyte do produkcji podłóg Corkcomfort. 

3. Wymagania dotyczące podłoża 

Ogólne: Podłogi pływające mogą być układane na twardych podłożach np. cementowych, ceramicznych, 

drewnianych. Miękkie wykładziny (np. dywanowe) należy bezwzględnie usunąć. Podłoże musi być zwarte, 

stabilne, równe, płaskie i suche. Maksymalne odchylenia od płaszczyzny nie mogą przekraczać 3 mm na 2 m 

długości. Wszelkie nierówności należy usunąć stosując samopoziomujące masy cementowe lub szybkoschnące, 

plastyczne masy szpachlowe na bazie cementów. Wilgotność podłoża mierzona metodą CM może wynosić nie 

więcej niż: dla podłoża cementowego 2%, dla podłoża anhydrytowego 0,5%. 

Izolacja przeciwwilgociowa: Przed montażem należy sprawdzić, czy i w jaki sposób została wykonana izolacja pod 

podkładem podłogowym. Niezależnie od tego należy wykonać dodatkową warstwę izolacji przeciwwilgociowej 

przy zastosowaniu folii PE o grubości min. 0,2 mm. Na podłożach usytuowanych na gruncie zalecamy ułożenie 

dwóch warstw izolacji wykonanej z folii PE o grubości 0,2 mm dla lepszego zabezpieczenia przed wilgocią. 

Warstwy folii powinny być ułożone na krzyż, a poszczególne pasy powinny być ułożone na zakładkę (ok. 20 cm)      

i sklejone taśmą PCV. 

4. Zalecenia dotyczące montażu 

Zmierz pomieszczenie zgodnie kierunkiem układania podłogi. Panele w ostatnim rzędzie nie powinny być węższe 

niż 5 cm. Jeśli to konieczne, przytnij odpowiednio deski w pierwszym rzędzie. Przemieszaj deski między sobą, aby 

uzyskać atrakcyjną kompozycję odcieni. Deski układaj zgodnie z kierunkiem padania światła do pomieszczenia. 

Podłoga nie może być mocowana na stałe do podłoża przy użyciu gwoździ lub kleju. Listwy podłogowe muszą być 

tak zamontowane, aby umożliwiać swobodną pracę podłogi. 

5. Odstępy dylatacyjne 

Pozostaw 10 mm odstęp dylatacyjny od ścian i każdego zamontowanego na stałe elementu pomieszczenia.  
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Powierzchnie powyżej 100 m2 lub o długości boku powyżej 10 mb, przejścia między pomieszczeniami lub 

asymetrycznie ułożone fragmenty podłogi należy również oddzielić od siebie dylatacjami i przykryć odpowiednimi 

profilami. 

6. Profilaktyka 

Jeżeli w pomieszczeniach, w których została zainstalowana podłoga  są prowadzone prace remontowe lub  

budowlane, należy skutecznie zabezpieczyć jej powierzchnię  przed zniszczeniem, stosując tekturę falistą, płyty 

pilśniowe, sklejkę, itp. Nie wolno przesuwać mebli bezpośrednio  po podłodze. Należy stosować podkładki filcowe 

pod nóżki mebli.  Kółka krzeseł biurowych powinny spełniać wymogi normy DIN 68131. Przy wejściach do 

pomieszczeń należy stosować dobrej jakości maty czyszczące, skutecznie usuwające piasek, żwir i wodę. Nigdy nie 

należy stosować mat czyszczących na spodzie z lateksu lub gumy ponieważ pozostawiają one trwałe ślady na 

powłokach lakierowanych. Unikaj zawilgocenia podłogi. Idealne warunki dla podłogi, jakie powinno się 

utrzymywać w trakcie eksploatacji, to wilgotność względna powietrza w zakresie 35-65% i temperatura około 

20oC. Jeśli jest to konieczne, należy stosować nawilżacze powietrza. Korek to naturalny materiał i ma tendencje do 

płowienia, gdy jest narażony na silne działanie słońca. Aby zminimalizować ten efekt należy stosować żaluzje lub 

zasłony.  

7. Czyszczenie i konserwacja 

Do codziennego czyszczenia należy używać odkurzacza lub wilgotnej ścierki. Okresowo podłogę należy 

konserwować przy użyciu środków do konserwacji podłóg korkowych zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu 

każdego produktu. Podłogę myjemy lekko wilgotną szmatką i wycieramy zawsze do sucha. 

Konserwacja na mokro jest absolutnie zabroniona. Nie wolno używać żadnych produktów do szorowania. 

 

MONTAŻ 

Niezbędne narzędzia i materiały: 

Piła elektryczna, klocki dystansowe, ołówek, przymiar liniowy, folia PE, taśma klejąca. 

Ochrona przed wilgocią: 

Rozłóż folię PE, pozostawiając przynajmniej 20 cm na zakład i sklej ją taśmą. Załóż folię do góry na wysokość 5 cm 

wzdłuż ścian.  Po zamocowaniu listew przypodłogowych folię należy przyciąć. 

Pierwsze trzy rzędy: 

1. Układanie podłogi rozpocznij w rogu pomieszczenia. Ustaw pierwszą deskę tak, aby pióro było skierowane 

w stronę ściany a wpust w kierunku pomieszczenia. Pomiędzy czołem deski a ścianą należy od razu ustalić 

za pomocą odpowiedniego klocka 10 mm odstęp dylatacyjny. 

2. Podnieś pod kątem koniec kolejnej deski, ustaw jej pióro dokładnie naprzeciw wpustu deski, którą 

ułożyłeś przed chwilą, dociśnij mocno pióro do wpustu i opuść deskę na podłoże. Kolejne deski                    

z pierwszego rzędu układaj w ten sam sposób. Przytnij ostatnią deskę na odpowiednią długość. 

3. Układanie następnego rzędu rozpocznij od kawałka, który pozostał ci z pierwszego rzędu (pod warunkiem, 

że jego długość wynosi co najmniej 300 mm). Upewnij się, że pomiędzy czołowymi krawędziami desek     

w sąsiednich rzędach przesunięcie wynosi nie mniej niż 300 mm.  
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4. Ustaw pod kątem pierwszą deskę z następnego rzędu naprzeciw wpustu deski z poprzedniego rzędu, 

mocno dociśnij je do siebie i w tym samym momencie opuść na podłoże. 

5. Ustaw pod kątem  krótką krawędź następnej deski naprzeciw poprzednio ułożonej, wciśnij pióro we wpust 

i opuść na podłogę. Upewnij się, ze dłuższa krawędź jest ustawiona równolegle  do poprzedniego rzędu. 

6. Podnieś deski (razem z poprzednią z tego samego rzędu) lekko w górę (ok. 30 mm), przyciśnij je mocno do 

rzędu znajdującego się naprzeciw i w tym samym momencie opuść je  na podłoże.  

7. Pamiętaj o zachowaniu 10 mm odstępu dylatacyjnego od ściany równoległej do układania. Należy go 

ustawić ostatecznie po ułożeniu pierwszych trzech rzędów.  

Ostatni rząd: 

8. Następne rzędy należy układać zgodnie z powyższymi zasadami aż do przeciwległej ściany. Zmierz i 

przytnij deski ostatniego rzędu do odpowiedniej szerokości. Pozostaw 10 mm odstępu dylatacyjnego od 

ściany. 

Futryny drzwiowe: 

9. Przy użyciu kawałka panelu ustaw prawidłową wysokość. Futrynę przytnij do wymaganej wysokości, 

zachowując 2 mm odległość od powierzchni podłogi. 

Rury ogrzewania: 

10. Wywierć wymagane otwory w panelach. Otwory powinny być o 20 mm szersze od średnicy rury. Wycięty 

kawałek przyklej z powrotem na miejsce. Szczelinę zamaskuj rozetką. 

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontak
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